
ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ
Київського національного університету будівництва і архітектури

Приймальна
комісія
2021 



ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ
Київського національного університету будівництва і архітектури

Відповідальний секретар
Приймальної комісії:
Нечепорчук Надія 

Володимирівна

Телефони для довідок та консультацій:
(044) 275-20-56, 597-19-64, 597-19-77

e-mail: iino@iino.knuba.edu.ua

Чекаємо на вас за адресою:
03037, м. Київ-37, вул. Освіти, 4,

(навчально-лабораторний корпус)

mailto:iino@iino.knuba.edu.ua


Приймальна комісія 2021 

ІІНО КНУБА приймає вступників на два рівні вищої освіти:
БАКАЛАВРІАТ 9 спеціальностей і 13 освітніх програм
МАГІСТРАТУРА 5 спеціальностей і 14 освітніх програм



Приймальна комісія 2021 

ІІНО КНУБА ГАРАНТУЄ:
Навчальний процес на високому рівні;
Сприятливі умови для інтелектуального 
та культурного  розвитку студентів;
100 % проходження практики у 
провідних установах за спеціальністю;
100% працевлаштування за обраними 
спеціальностями;
Можливість отримати паралельну 
освіту (дві спеціальності одночасно).



Приймальна комісія 2021 
Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра (небюджетні конкурсні пропозиції
на основі повної загальної середньої освіти)

Спеціальності Перелік конкурсних предметів

051 Економіка

073 Менеджмент

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України або Іноземна мова або Біологія або 
Географія або Фізика або Хімія (на вибір вступника)

192 Будівництво та цивільна інженерія

193 Геодезія та землеустрій

1. Українська мова

2. Математика

3. Історія України або Іноземна мова або Біологія або 
Географія або Фізика або Хімія (на вибір вступника)



Приймальна комісія 2021 
Строки подачі документів для здобуття освітнього ступеня бакалавра

на основі повної загальної середньої освіти

Етапи вступної кампанії Денна форма 
здобуття освіти

Заочна, дистанційна форма здобуття 
освіти

Реєстрація електронних кабінетів, завантаження необхідних документів з 1 липня до 30 вересня

Початок прийому документів заяв та документів, передбачених розділом VI цих 
Правил

14 липня 23 липня 15 вересня

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі 
співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів

о 1800 годині
23 липня

о 1800 годині
22 серпня

о 1800 годині
30 вересня

Строки проведення додаткових сесій творчих конкурсів та вступних іспитів для 
вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

14 – 23 липня в 
декілька потоків

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих  
вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не раніше 10 серпня 26 серпня 01 жовтня

Виконання вимог до зарахування вступниками, які вступають на основі 
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та 
вступних іспитів

Не пізніше 29 вересня Не пізніше 05 жовтня

Терміни зарахування вступників за кошти державного або регіонального 
бюджету (за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб 
не пізніше 30 вересня

за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб не пізніше 30 листопада



Приймальна комісія 2021 

Перелік документів для здобуття освітнього ступеня бакалавра
на базі повної загальної середньої освіти

(оригінал і 2 копії)
• документ, що посвідчує особу (паспорт або ID-карта і витяг з реєстру);

• документ про освіту та додаток до нього;

• сертифікат ЗНО та екзаменаційний листок (2018, 2019, 2020 або 2021 рр.);

• ідентифікаційний номер платника податків;

• документ, що підтверджує право на спеціальні умови вступу;

• військово-обліковий документ – для військовозобов'язаних;

• 4 кольорові фотокартки розміром 30х40 мм.



Приймальна комісія 2021 
Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття

ОС «Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст» або ОС  «Молодший 
бакалавр» або ОС «Бакалавр»

Спеціальності Перелік конкурсних предметів

022 Дизайн (ОП Дизайн)

051 Економіка (ОП Економіка)

073 Менеджмент (ОП Менеджмент)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (ОП Підприємництво, торгівля

та біржова діяльність)

191 Архітектура та містобудування (ОП Архітектура будівель та споруд)

1. Фахове вступне випробування

2. Українська мова та література

3. Математика або Історія України або Іноземна 
мова або Біологія або Географія або Фізика або 
Хімія (на вибір вступника)

123 Комп'ютерна інженерія (ОП Комп’ютерні системи і мережі)

192 Будівництво та цивільна інженерія (ОП Міське будівництво та господарство;

Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів; Промислове та цивільне

будівництво; Водопостачання та водовідведення; Теплогазопостачання і вентиляція)

193 Геодезія та землеустрій (ОП Геодезія та землеустрій)

1. Фахове вступне випробування

2. Українська мова

3. Математика або Історія України або Іноземна 
мова або Біологія або Географія або Фізика або 
Хімія (на вибір вступника)



Приймальна комісія 2021 
Строки подачі документів для здобуття ОС «Бакалавр»

на базі ОКР «Молодший спеціаліст» або ОС  «Молодший бакалавр» або ОС «Бакалавр»

Етапи вступної кампанії
Денна, заочна форма 
здобуття освіти
(I етап)

Заочна форма  
здобуття освіти
(II етап)

Початок прийому заяв та документів 19 липня 15 вересня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають 
складати вступні випробування, що проводить ІІНО КНУБА

о 1800 годині
18 серпня

о 1800 годині
24 вересня

Строки проведення фахових вступних випробувань 19 – 22 серпня 27 – 30 серпня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 28 серпня 01 жовтня

Строки виконання вимог до зарахування вступниками, які 
отримали рекомендації до зарахування

на місця за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб не пізніше 29 листопада

Терміни зарахування вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб не пізніше 30 листопада



Приймальна комісія 2021 

Перелік документів для здобуття освітнього ступеня бакалавра на базі ОКР 
«Молодший спеціаліст» або ОС  «Молодший бакалавр» або ОС «Бакалавр»

(оригінал і 2 копії)
• документ, що посвідчує особу (паспорт або ID-карта і витяг з реєстру);
• документ про освіту та додаток до нього*;
• сертифікат ЗНО та екзаменаційний листок (2018, 2019, 2020 або 2021 рр.)**;
• ідентифікаційний номер платника податків;
• документ, що підтверджує право на спеціальні умови вступу;
• військово-обліковий документ – для військовозобов'язаних;
• 4 кольорові фотокартки розміром 30х40 мм.
* - диплом молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра або бакалавра.

** сертифікати ЗНО з двох предметів:

1. Українська мова та література або Українська мова (в залежності від обраної спеціальності)

2. Математика або Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія (на вибір вступника).



Приймальна комісія 2021 
Перелік спеціальностей (освітніх програм) для вступу на навчання

для здобуття ОС «Магістр» на базі ОС «Бакалавр»
(ОКР «Спеціаліст» та ОС «Магістр»)

051 «Економіка» (ОП «Економіка»)
073 «Менеджмент» (ОП «Менеджмент; Менеджмент в галузі охорони здоров’я; Менеджмент
в освітній діяльності; Менеджмент в галузі будівництва»)
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (ОП «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність»)
191 «Архітектура та містобудування» (ОП «Архітектура будівель та споруд»)
192 «Будівництво та цивільна інженерія» (ОП «Міське будівництво та господарство;
Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів; Промислове та цивільне
будівництво; Організація та економіка будівництва; Водопостачання та водовідведення;
Теплогазопостачання і вентиляція»)
193 «Геодезія та землеустрій» (ОП «Землеустрій та кадастр; Інженерна геодезія»)



Приймальна комісія 2021 
Строки подачі документів для здобуття ОС «Магістр» на базі ОС «Бакалавр»

Етапи вступної кампанії Денна, заочна, дистанційна форма здобуття освіти
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного 
іспиту з іноземної мови

розпочинається 11 травня та закінчується
о 1800 годині 03 червня

Реєстрація електронних кабінетів вступників, 
завантаження необхідних документів з 01 липня до 30 вересня

Прийом заяв та документів 15 липня – до 1800 23 липня

Основна сесія єдиного вступного іспиту

проводиться 30 червня (додаткова 
сесія проводиться в строки, 
встановлені Українським центром 
оцінювання якості освіти)

спеціально організована сесія 
єдиного вступного іспиту 
проводиться за рахунок коштів 
фізичних та/або юридичних осіб, у 
терміни, встановлені Міністерством 
освіти і науки України

Строки проведення фахових вступних випробувань 19 липня – 30 липня
Надання рекомендацій для зарахування (списки 
рекомендованих для зарахування) не пізніше 02 серпня

Строки виконання вимог до зарахування вступниками, які 
отримали рекомендації до зарахування

на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 
29 листопада

Наказ про зарахування на місця за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб не пізніше 30 листопада



Приймальна комісія 2021 
Строки подачі документів для здобуття ОС «Магістр»

на базі ОКР «Спеціаліст» або ОС «Магістр»

Етапи вступної кампанії Денна, заочна, дистанційна форма здобуття освіти
Прийом заяв та документів 21 липня – до 1800 20 серпня
Строки проведення вступного іспиту з іноземної 
мови 23 серпня

Строки проведення фахових вступних 
випробувань 25 серпня – 26 серпня

Надання рекомендацій для зарахування (списки 
рекомендованих для зарахування) не пізніше 29 серпня

Строки виконання вимог до зарахування 
вступниками, які отримали рекомендації до 
зарахування

на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не 
пізніше 29 листопада

Наказ про зарахування на місця за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 30 листопада



Приймальна комісія 2021 

Перелік документів для здобуття ОС «Магістр» на базі ОС «Бакалавр»
(ОКР «Спеціаліст» та ОС «Магістр»)

• документ, що посвідчує особу (паспорт або ID-карта і витяг з реєстру);
• документ про здобутий раніше ступінь та додаток до нього*;
• екзаменаційний листок єдиного вступного іспиту з іноземної мови (2020 або

2021 рр.)**;
• ідентифікаційний номер платника податків;
• документ, що підтверджує право на спеціальні умови вступу;
• військово-обліковий документ – для військовозобов'язаних;
• 4 кольорові фотокартки розміром 30х40 мм.

* - диплом бакалавра, спеціаліста або магістра.

** Екзаменаційний листок єдиного вступного іспиту з іноземної мови – при вступі на базі ОКР «Спеціаліст» та ОС «Магістр» може бути відсутній (іспит з іноземної мови

складається в інституті)



Вартість навчання 2021 

Освітній ступінь бакалавр
Спеціальність Освітня програма Форма здобуття освіти

код найменування денна вечірня заочна
022 Дизайн Дизайн 19500 12200 12200
051 Економіка Економіка 16500 10800 10800
073 Менеджмент Менеджмент 16500 10800 10800

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 16500 10800 10800

123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи і мережі 16500 10800 10800

191 Архітектура та містобудування Архітектура будівель та споруд 24200 15900 –

192 Будівництво та цивільна інженерія

Міське будівництво та господарство

16500 10800 10800

Промислове та цивільне будівництво

Теплогазопостачання і вентиляція

Водопостачання та водовідведення

Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів

Міське будівництво та господарство

193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій 16500 10800 10800



Вартість навчання 2021 

Освітній ступінь магістр
Спеціальність Освітня програма Форма здобуття освіти

код найменування денна заочна
051 Економіка Економіка 18300 14200

073 Менеджмент

Менеджмент

18300 14200
Менеджмент в галузі охорони здоров’я
Менеджмент в освітній діяльності
Менеджмент в будівництві

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 18300 14200

191 Архітектура та містобудування Архітектура будівель та споруд 26000 20200

192 Будівництво та цивільна інженерія

Міське будівництво та господарство

18300 14200

Промислове та цивільне будівництво
Теплогазопостачання і вентиляція
Водопостачання та водовідведення
Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених 
пунктів
Організація та економіка будівництва

193 Геодезія та землеустрій Інженерна геодезія 18300 14200



Приймальна комісія 2021 

Запрошуємо всіх до вступу

в ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНОЇ 
ОСВІТИ

Київського національного університету
будівництва і архітектури
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